
Aktualizacje w zakresie zrówn-
oważonego rozwoju 2018

Najnowsze informacje na temat 
zrównoważonego rozwoju obejmują 
przykłady wspaniałych działań 
przeprowadzonych we wszystkich 
dywizjach w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy.

Od czasu publikacji Oceny zrównoważonego 
rozwoju w 2017 we wrześniu 2017 roku 
nasze wysiłki z zakresie zrównoważonego 
rozwoju są wysoko oceniane na świecie. 
W grudniu 2017 roku podczas uroczystości 
Pulp and Paper International Awards firma 
DS Smith otrzymała nagrodę ekologicznego 
przewodnictwa Environmental Leadership 
Award. W styczniu 2018 roku przyznano 
nam wyróżnienie podczas rozdania nagród 
Światowego Forum Ekonomicznego – 
The Circulars. Ponadto nasz zespół ds. 
zrównoważonego rozwoju został również 
wyróżniony podczas ceremonii Responsible 
Business Awards organizowanej przez 
Ethical Corporation. 

 W firmie DS Smith zrównoważony rozwój stanowi podstawę 
ogólnej strategii biznesowej. Naszym zdaniem prawdziwą wartość płynącą 
ze zrównoważonego rozwoju można uzyskać poprzez równoważenie 
potrzeb naszego biznesu, naszego środowiska i naszych ludzi. 

Wejście do indeksu FTSE 100 stanowi ważny krok milowy dla firmy DS 
Smith, niezmiennie jednak koncentrujemy się na tym, aby zostać firmą 
lepszą, nie tylko większą. 

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, zamierzamy doskonalić się i podejmować 
wysiłki, aby działać w sposób bardziej zrównoważony, tworzyć wartość 
wynikającą ze zrównoważonego rozwoju dla wszystkich naszych 
interesariuszy. 

“

Jesteśmy dumni z wejścia do światowego 
indeksu FTSE4Good Global Index i 
wysokiego wyniku Management B we 
wszystkich trzech kategoriach (zmian 
klimatycznych, lasów i wód) w ramach 
projektu ujawniania danych o emisji gazów 
cieplarnianych (CDP). 

Zapraszamy do przeczytania kolejnych 
trzech stron, które dokładnie opisują 
postęp wszystkich naszych dywizji w 
zakresie siedmiu priorytetów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju;

• Filozofia cyklu dostaw
• Reputacja opakowań
• Identyfikowalność i przejrzystość
• Pozyskiwanie i dostępność masy
• Energia i węgiel
• Recykling i odpady
• Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasza firma

Nasze środowisko

Nasi ludzie

90%
zakładów otrzymało certyfikat kon-
troli pochodzenia masy papierowej

209
dostawców zobowiązało się przyjąć 
minimalne standardy w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 

CDP
Wynik Management B za projekt CDP 
we wszystkich trzech kategoriach

6,201
Redukcja emisji CO2 o 6201 ton 
dzięki wprowadzeniu oświetlenia 
LED w brytyjskich zakładach

92%
kierowników ds. BHP przeszło  
szkolenie menadżerskie

Najnowsze informacje

Miles Roberts
Group Chief Executive

”
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Pozyskiwanie i 
dostępność masy

Dynamiczny postęp w uzyskaniu 
FSC®. Niezmiennie wykazujemy 
duży postęp w kierunku uzyskania 
certyfikatu pochodzenia produktu 
Forestry Stewardship Council przez 
100% naszych zakładów (FSC®) do 
kwietnia 2018 roku, z których obecnie 
90% posiada ten certyfikat. 

Grecja, Szwajcaria i Bułgaria to trzy 
kraje, które w ostatnim czasie zostały 
w pełni certyfikowane.

Dywizja North America Packaging and Paper  
Pozyskiwanie i 
dostępność masy

Postęp w zakresie certyfikatu 
kontroli pochodzenia produktu. 
W ramach procesu integracji naszej 
nowej dywizji w Ameryce Północnej 
należąca do DS Smith fabryka Riceboro 
Mill w Georgii uzyskała w ostatnim 
czasie certyfikat kontroli pochodzenia 
produktu FSC®. Fabryka dołączyła do 
rosnącej liczby zakładów DS Smith 
w Ameryce Północnej posiadających 
certyfikat i pozyskujących masę 
papierową w sposób ekologiczny, 
umacniając coraz bezpieczniejsze, 
identyfikowalne i odpowiedzialne 
źródła w całym regionie. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy

Promocja najlepszych praktyk. 
DS Smith wprowadza sprawny system 
zgłaszania zdarzeń BHP w całej nowej 
dywizji. Wszystkie zakłady będą mogły 
zgłaszać szczegółowe informacje 
dotyczące BHP, takie jak zdarzenia 
grożące wypadkiem, poślizgnięcia, 
potknięcia, upadki i wypadki powodujące 
niezdolność do pracy (LTA), pozwalające 
na wprowadzenie ulepszeń w przyszłości. 
Podczas drugiego etapu integracji 
dywizja North America Packaging and 
Paper zostanie zintegrowana z naszym 
obecnym systemem zgłaszania zdarzeń 
środowiskowych.

Ekologiczne produkty i usługi
Tworzenie ekologicznych rozwiązań dla naszych klientów leży w samym sercu 
oferty opakowaniowej DS Smith. Nasze ośrodki Impact i PackRight pozwalają 
naszym klientom poznać znaczenie opakowań jako siły napędowej wydajności 
środowiskowej na każdym etapie łańcucha dostaw. Ostatnie innowacje, takie 
jak Made2Fit i DISCS® promują opakowania właściwych rozmiarów w branży 
e-handlu i redukcję niepotrzebnych odpadów. Podobnie jak w przypadku PACE, 
który stanowi nowy sposób wyboru opakowania na podstawie wydajności a 
nie wagi, co przyczynia się do redukcji uszkodzeń w łańcuchu dostaw, ochrony 
produktów i zainwestowanych w nie zasobów. 

Słyszałeś o naszych mocnych, recyklingowanych 
kartonach bez wosku produkowanych w Ameryce 
Północnej? Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Energia  
i węgiel 

Zmiana paliwa i oświetlenie LED. 
Strategia dotycząca emisji węglowych firmy 
DS Smith obejmuje zmianę paliwa oraz 
poprawę wydajności energetycznej. W 
Varnamo w Szwecji budujemy nasz pierwszy 
piec na biomasę, który zastąpi piec gazowy. 
Piec na biomasę będzie wykorzystywał 
odpady z tartaku do produkcji pary, 
redukując emisje o 2100 ton rocznie. Nasz 
projekt dotyczący oświetlenia LED również 
doskonale rozwija się w całej Europie. 
Włochy zakończyły montaż oświetlenia, a 
Wielka Brytania zredukowała emisje CO2 o 
6201 ton rocznie.

Działalność charytat-
ywna i społeczna

Kilka zakładów w Wielkiej Brytanii 
połączyło swoje wysiłki, aby edukować 
uczniów lokalnych szkół na temat 
recyklingu i opakowań.

http://www.dssmith.com/packaging/industries/e-commerce-e-retail/made2fit/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/markets/e-commerce--distribution/discs/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/offering/pace
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
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Przetworzenie masy papierowej w DS Smith 
zajmuje dwa tygodnie. Jak wygląda ten 

proces? Kliknij, aby obejrzeć wideo

Ekologiczne produkty i usługi
DS Smith Recycling jest jedną z największych firm zajmujących się recyklingiem 
w Europie i głównym dostawcą rozwiązań w dziedzinie recyklingu i zarządzania 
odpadami. 

Dywizja zarządza ponad 5 mln ton materiałów przeznaczonych do 
recyklingu rocznie, reguluje proces przetwórczy masy papierowej 

we wszystkich dywizjach Paper i Packaging. Papier i tektura od 
naszych klientów wraca do naszych systemów wytwórczych 

i zamyka obieg cyrkularnego modelu biznesowego naszej 
firmy. 

Energia  
i węgiel 

Redukcja węgla w wytwórni 
papieru. Proces produkcji papieru 
odpowiada za największą część 
całkowitej emisji węgla firmy DS 
Smith. W związku z tym, nasze fabryki 
stanowią priorytet naszych projektów 
redukcji zużycia energii. Nasza 
największa fabryka w Kemsley w 
Wielkiej Brytanii, w której wymieniana 
jest 20-letnia elektrociepłownia CHP.  
Po uruchomieniu w 2020 roku nowa 
elektrociepłownia CHP zmniejszy 
emisje węgla zakładu w Kemsley  
o 14%. 

Filozofia cyklu 
dostaw

Przetwarzanie odpadów w zasoby. 
DS Smith wprowadziła na rynek 
BedKind – nową markę ściółki dla 
zwierząt, która obejmuje wyroby 
o wysokiej wartości wykonane z 
produktów ubocznych. Czyste ścinki 
z produkcji opakowań z tektury 
zbiera się, tnie na dwucentymetrowe 
kwadraciki, oczyszcza z kurzu i pakuje 
w zakładzie w Blunham w Wielkiej 
Brytanii.

BedKind jest materiałem o wysokiej 
chłonności, naturalnie izolacyjnym i w 
100% biodegradowalnym. Znikoma 
zawartość kurzu sprawia, że nadaje 
się przede wszystkim dla koni, które 
często cierpią na problemy układu 
oddechowego. Klienci mogą kupować 
produkty BedKind przez nowy sklep 
internetowy od stycznia 2018 roku. 
W ramach działań napędzających 
sprzedaż zespół BedKind uczestniczy 
w imprezach jeździeckich, 
reklamuje produkty w lokalnych 
publikacjach i promuje je w mediach 
społecznościowych.

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy

Bezpieczeństwo podczas letnich 
upałów. Podczas fali upałów latem 
zeszłego roku w Skopje w Macedonii 
temperatury sięgały 40˚C, powodując 
potencjalnie niebezpieczne warunki 
pracy. 
Niemniej naszym pracownikom 
punktu recyklingowego zapewniono 
odpowiednie szkolenia i wsparcie. Zakład 
wykazał się najwyższymi standardami 
BHP poprzez podwojenie zapasów 
wody, wprowadzenie nowych zmian 
podczas chłodniejszych godzin w ciągu 
dnia i zwiększeniem liczby przerw. 
Bezpieczeństwo pozostaje naszym 
priorytetem.

Identyfikowalność 
i przejrzystość

Cel dostawcy osiągnięty. 
Naszym priorytetem jest wdrażanie 
naszych standardów w zakresie 
etyki biznesowej, środowiska, 
bezpieczeństwa i jakości w nasze 
łańcuchy dostaw. Te standardy 
przekazywane są za pomocą 
światowych standardów dla 
dostawców (Global Supplier 
Standard – GSS). Osiągnęliśmy już 
cel, jakim było przyjęcie przez 200 
dostawców naszych minimalnych 
standardów działania, co sygnalizuje 
początek większego zaangażowania 
naszych kluczowych dostawców w 
zrównoważony rozwój. 
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Od kartonu do kartonu 
w 14 dni w DS Smith

http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
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DS Smith Plc
350 Euston Road
Regent’s Place
London
NW1 3AX

+44 (0)2077561800
sustainability@dssmith.com
www.dsmith.com

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy

Promocja najlepszych praktyk. 
Wypadki związane z ruchomymi 
maszynami mogą mieć życiowe 
konsekwencje dla uczestników. DS Smith 
traktuje to zagrożenie bardzo poważnie. 
Nieustannie wdrażane są środki mające 
na celu zapobieganie wypadkom i 
promocję kultury bezpieczeństwa. 
Częstotliwość występowania wypadków 
w branży tworzyw sztucznych jest 
zazwyczaj bardzo niska. Niemniej liczba 
wypadków powodujących czasową 
niezdolność do pracy (LTA) w naszym 
zakładzie ekstruzyjnym w ostatnim czasie 
spowodowała zwiększenie wysiłków 
mających na celu szkolenie wszystkich 
pracowników i wymianę najlepszych 
praktyk związanymi ze środkami 
zapobiegawczymi pomiędzy zakładami

Działalność charytat-
ywna i społeczna

Pomoc humanitarna. Dywizja DS 
Smith Plastics prowadziła działania 
charytatywne pod hasłem „We Care” w 
odpowiedzi na gwałtowne huragany, 
które nawiedziły wybrzeże Zatoki 
Meksykańskiej w Ameryce Północnej i 
na Karaibach w zeszłym roku. 

Fundacja charytatywna DS Smith 
(DS Smith Charitable Foundation) 
zobowiązała się przekazać 25 000 
USD na rzecz działań charytatywnych i 
uzupełniła darowizny pracowników do 
50 000 USD. Zakłady na całym świecie 
zaangażowały się w organizację śniadań 
charytatywnych i innych imprez, które 
zebrały fundusze i zbliżyły pracowników 
poprzez przyjazną rywalizację. 

Reputacja 
opakowań

Plastiki w mediach. Wraz z 
rosnącym zainteresowaniem mediów 
opakowaniami z tworzyw sztucznych, 
ważne jest, aby pamiętać o ogromnych 
korzyściach, 
jakie niosą ze 
sobą lekkie, 
trwałe, składane i 
zwrotne produkty.

Ekologiczne produkty i usługi
W DS Smith Plastics projektujemy z myślą o trwałości i recyklingu. 30% 
wszystkich surowców do produkcji używanych przez dywizję Plastics pochodzi z 
surowców wtórnych od naszych klientów. Nasze skrzynki na napoje formowane 
wtryskowo charakteryzują się długim okresem użytkowania, nawet do 17 lat, 
i w 100% nadają się do recyklingu. Są one często zwracane przez klientów do 
recyklingu i przetwarzane w nowe skrzynki po upływie okresu użytkowania; 
proces, który może być wielokrotnie powtarzany i wydłuża okres użytkowania 
tworzyw sztucznych o dziesiątki lat. Podobnie nasze składane opakowania do 
transportu wykonane z wytłaczanego plastiku polipropylenowego charakteryzują 
się okresem użytkowania sięgającym siedmiu lat w motoryzacyjnym łańcuchu 
dostaw, redukując traconą przestrzeń i emisje podczas podróży powrotnej. W 
100% mogą być recyklingowane po upływie okresu użytkowania i są gotowe do 
przetworzenia w nowe opakowania w ciągu kilku godzin.

Recykling i  
odpady

Zamknięcie obiegu. Gospodarka 
cyrkulacyjna leży w sercu modelu 
biznesowego firmy DS Smith. We 
wszystkich dywizjach nieustannie 
szukamy nowych sposobów na 
zamknięcie obiegu i przetworzenie 
odpadów w zasoby. 
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy 
wprowadzić nowy, innowacyjny produkt 
o zamkniętym obiegu – Beaulex®. Ten 
ekologiczny produkt do miejskiego 
systemu kanalizacyjnego został 
wykonany z tworzyw sztucznych od 
klientów odzyskanych z naszych fabryk 
papieru. Poliolefiny, które wcześniej 
nie nadawały się do recyklingu są teraz 
nowym, trwałym tworzywem sztucznym 
niskiej jakości. Model o zamkniętym 
obiegu w najlepszym wydaniu!

Znajdź nas on-line

Chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób 
plastik może być ekologiczny? Kliknij, aby 

dowiedzieć się więcej.

http://www.dssmith.com/injection-moulded-products/offering/beaulex
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/

